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OKTÓBER

Október 1. Izrael: Martonyi János külügyminiszter megbeszélést folytatott a Külügymi-
nisztériumban Yair Lapid izraeli pénzügyminiszterrel, aki a Tom Lantos Intézet által 
szervezett „Zsidó élet és antiszemitizmus a mai Európában” című nemzetközi konfe-
rencia meghívottjaként és fővédnökeként tartózkodott Budapesten.
Október 2–3. Lengyelország: Kövér László, az Országgyűlés elnöke hivatalos látogatás-
ra Varsóba utazott. Megbeszélést folytatott Bogdan Borusewicz-csel, a lengyel szenátus 
elnökével, valamint Ewa Kopacz-csal, a szejm elnökével, s a magyar nagykövetségen ki-
tüntetéseket adott át. Kövér László 3-án Gdańskba utazott, ahol találkozott Lech Wałęsa 
volt lengyel államfővel, ellátogatott a helyi magyar közösségekhez, s megkoszorúzta az 
1970-ben elesett hajógyári munkás áldozatok emlékművét.
Október 4–5. Montenegró: Martonyi János külügyminiszter Podgoricában tárgyaláso-
kat folytatott Igor Lukšić montenegrói külügy- és európai integrációs miniszterrel, mi-
niszterelnök-helyettessel, s fogadta őt Filip Vujanović államelnök, Ranko Krivokapić 
házelnök és Milo Đukanović miniszterelnök. A magyar diplomácia vezetője 5-én részt 
vett és beszédet mondott a IV. Budvai Stratégiai Tervezői Szemináriumon. Itt találkozott 
horvát kollégájával, Vesna Pusićcsal, akivel a Mol–INA-kérdésben egyeztetett.
Október 7. Szerbia: Hivatalos budapesti látogatása során Ivan Mrkić, a Szerb Köztársa-
ság külügyminisztere Martonyi János magyar külügyminiszterrel a kétoldalú kapcso-
latok időszerű kérdéseiről és Szerbia EU-integrációjának helyzetéről tárgyalt. A szerb 
diplomatát fogadta Orbán Viktor miniszterelnök is.
Október 8–11. ENSZ: Megrendezték a Budapesti Víz Világtalálkozót. Áder János köz-
társasági elnök és Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár nyitotta meg a tanácskozást. A világ-
találkozó résztvevői a konferencia utolsó napján nyilatkozatot fogadtak el, amelyben 
kiemelték: a fenntartható fejlődéshez garantálni kell a vízellátás biztonságát.
Október 8. ENSZ: Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban fogadta a Víz Világta-
lálkozó alkalmából Budapesten tartózkodó Ban Ki-moon ENSZ-főtitkárt. A világszer-
vezet főtitkára díszdoktori címet vett át a Budapesti Corvinus Egyetemen.
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Október 9. Nagy-Britannia: Orbán Viktor miniszterelnök Londonban előadást tartott a 
Királyi Külügyi Intézetben, tárgyalást folytatott David Cameron brit miniszterelnök-
kel, s találkozott a legnagyobb magyarországi brit befektető vállalatok, a Tesco, a Voda-
fone és a GlaxoSmithKline Közép-Európáért felelős vezetőivel.
Október 9. Szerbia: Kövér László házelnök az Országházban fogadta Nebojša Stefanovićot, 
a szerb parlament elnökét, aki az Országgyűlés által szervezett nyugat-balkáni házel-
nöki konferenciára és hivatalos kétoldalú látogatásra érkezett Magyarországra. A szerb 
politikus találkozott Martonyi János külügyminiszterrel is.
Október 14. Visegrádi együttműködés: Budapesten tárgyaltak a visegrádi országok kor-
mányfői: Jiří Rusnok cseh, Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák és Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök. A kormányfők többek között egységesen kiálltak a nukleáris-
energia-felhasználás és azon jog mellett, hogy az országok maguk dönthessenek arról, 
milyen forrásokból biztosítják energiaszükségletüket.
Október 16–18. India: Hivatalos látogatást tett Indiában Orbán Viktor miniszterelnök; 
a delegáció tagja volt mások mellett Varga Mihály nemzetgazdasági és Balog Zoltán 
emberierőforrás-miniszter. Orbán Viktort fogadta Pranab Mukherdzsi indiai államfő, 
Sonia Gandhi, az UPA kormánykoalíció elnöke és Mohammad Hamid Anszari alelnök, 
felsőházi elnök. A magyar kormányfő megbeszélést folytatott Manmohan Szingh indiai 
kormányfővel, majd a két miniszterelnök jelenlétében a kormányok képviselői megál-
lapodásokat írtak alá kutatás-fejlesztésről, egy kulturális munkatervről, gyógyászati és 
sport célú együttműködésről, valamint egy szándéknyilatkozatot a kétoldalú légügyi 
megállapodás módosításáról. 18-án Orbán Viktor Mumbaiba, India pénzügyi központ-
jába látogatott, ahol felkereste a tőzsdét, s indiai pénzügyi befektetőkkel találkozott. 
A magyar delegáció tagjai látogatást tettek a Tata Consultancy központjában, majd fel-
avatták a Mumbai Magyar Főkonzulátust.
Október 17–19. Nemzetközi értekezlet/Dél-Korea: Martonyi János külügyminiszter 
William Hague brit és Jun Bjung-sze dél-koreai külügyminiszter társaságában megnyi-
totta a 2013-as Szöuli Kibertér Konferenciát. A látogatás során a magyar és a dél-koreai 
külügyminiszter aláírta a nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló, új kétol-
dalú együttműködési megállapodást.
Október 19. Belgium: Orbán Viktor miniszterelnök Gentben részt vett Wilfried Martens 
egykori belga kormányfő temetésén.
Október 20–21. Franciaország: Áder János köztársasági elnök párizsi látogatása során 
megkoszorúzta Nagy Imre és az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak 
jelképes síremlékét a Père-Lachaise temetőben, megbeszéléseket folytatott François 
Hollande francia államfővel, s a Párizsi Magyar Intézetben Franciaországban élő ma-
gyar művészekkel találkozott.
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Október 21. EU/Luxemburg: Martonyi János külügyminiszter Luxembourgban részt vett 
az EU-külügyminiszterek tanácskozásán.
Október 22. Szlovákia: Martonyi János külügyminiszter nyitotta meg a kassai Kelet-
szlovákiai Múzeumban a Budapest és Kassa urbanisztikai fejlődésének párhuzamait 
bemutató kiállítást.
Október 22–31. Kanada/Egyesült Államok: Áder János köztársasági elnök Párizsból Ka-
nadába és az Egyesült Államokba utazott, a külhoni magyarság meghívására. 22–23-án 
Torontóban, 24–25-én Bostonban, 26–27-én Los Angelesben, 28-án San Franciscóban, 
29–31-én Vancouverben vett részt ünnepi megemlékezéseken, s találkozott a kint élő 
magyarok képviselőivel.
Október 22–30. Kazahsztán/Üzbegisztán: Kazahsztánba és Üzbegisztánba látogatott 
Kövér László házelnök. Asztanában fogadta őt Nurlan Nigmatulin, a kazah parlament 
alsóházának elnöke és Szerik Ahmetov miniszterelnök. Kövér László ezt követően 
Almatiba, a korábbi kazah fővárosba utazott, ahol az Almati Nemzeti Egyetem dísz-
doktorává avatták. 26-án a házelnök az üzbegisztáni Híva városában a 19. századi híres 
magyar keletkutató, Vámbéry Ármin tiszteletére avatott emléktáblát, majd 28-án Tas-
kentben Diloram Gafurdzsanovna Tasmuhamedovával, az üzbég parlament alsóházá-
nak elnökével és Ilgizar Szobilovval, a felsőház elnökével tárgyalt.
Október 24–25. Nemzetközi pártok/EU: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben részt 
vett az Európai Néppárt, illetve az európai uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozó-
ján, valamint a visegrádi négyek kormányfőivel is egyeztetett.
Október 30–31. Visegrádi együttműködés/Közép-Európa: Gödöllőn tanácskoztak a vi-
segrádi országok és a Közép-európai Kezdeményezés külügyminiszterei és külügyi 
tisztségviselői. A találkozón jelen volt az EU soros elnökségét betöltő Litvánia külügy-
minisztere, Linas Linkevičius is, akivel Martonyi János külügyminiszter 30-án külön 
megbeszélést folytatott. A találkozóra első ízben meghívást kapott Törökország is; An-
karát Ahmet Davutoğlu török külügyminiszter képviselte, akivel Martonyi János kétol-
dalú megbeszélést is folytatott.

NOVEMBER

November 1. Közép-Európa: Martonyi János és Victoria Nuland amerikai helyettes kül-
ügyi államtitkár a Közép-európai Kezdeményezés országai külügyi tárcavezetőinek 
gödöllői találkozóján párbeszédet folytatott a lehallgatási ügyről.
November 5. UNESCO: Bogyay Katalin, az UNESCO közgyűlési elnöke leköszönt poszt-
járól, melyet két éven keresztül töltött be. A szervezet párizsi székházában rendezett 
ünnepélyes megnyitón jelen volt Martonyi János külügyminiszter is, A magyar diplo-
mácia vezetőjét fogadta francia kollégája, Laurent Fabius is.
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November 7–8. Nemzetközi értekezlet: Budapesten, a Külügyminisztériumban rendez-
ték meg a VI. Budapesti Emberi Jogi Fórumot. A rendezvényen meghívott előadóként 
vett részt Jennifer Welsh, Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár különleges tanácsadója.
November 11–13. Nemzetközi szervezet/India: A 49 európai és ázsiai ország, valamint 
az EU és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Titkársága részvételével 
Újdelhiben megtartották a 11. ASEM (Ázsia–Európa Párbeszéd) Külügyminiszteri Ta-
lálkozót. Magyar részről Martonyi János külügyminiszter vett részt és szólalt fel a talál-
kozón. A rendezvény margóján sor került a visegrádi országok (V4) és Japán külügymi-
nisztereinek eszmecseréjére. Martonyi János emellett kétoldalú megbeszélést folytatott 
a Fülöp-szigeteki, vietnami, mongóliai, ausztráliai és új-zélandi küldöttség vezetőivel.
November 12. Nemzetközi szervezet: Magyarország csatlakozott a Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési Szervezet (OECD) nemzetközi adóügyi együttműködést szabá-
lyozó többoldalú egyezményéhez.
November 12–13. Szingapúr: Tony Tan Keng Jam szingapúri államfő Magyarországra 
látogatott. Fogadta Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök.
November 13–14. Kína/Hongkong: Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és kül-
gazdasági államtitkára Pekingben megnyitotta a Magyar Kulturális Központot. 14-én 
felavatta Magyarország főkonzulátusát Hongkongban.
November 13. Törökország: Magyarország újabb tiszteletbeli konzulátust nyitott Török-
országban, ezúttal Trabzonban.
November 18–19. Kazahsztán: Jerlan Idriszov személyében a független Kazahsztán 
első külügyminisztere tett Magyarországon látogatást, aki részt vett az Országházban 
a „Magyarország és Kazahsztán: közös múlt, közös jövő” című kétnapos tanácskozás 
megnyitóján. Martonyi János külügyminiszterrel is tárgyalt, és aláírták a két ország 
külügyminisztériumának a 2014–2015-ös időszakra szóló közös munkatervét, továb-
bá a magyar–kazah oktatási és tudományos együttműködési megállapodást. Jerlan 
Idriszovot fogadta Kövér László házelnök is.
November 18. EU: Martonyi János külügyminiszter részt vett az EU-országok külügymi-
nisztereinek tanácskozásán, Brüsszelben.
November 19–23. Japán: Hivatalos látogatásra Japánba utazott Orbán Viktor minisz-
terelnök, ahol fogadta őt Akihito japán császár. A magyar kormányfő megnyitotta 
a Tokiói Magyar Kulturális és Turisztikai Információs Központot, találkozott japán 
kollégájával, Abe Sinzóval, továbbá Aszó Taró miniszterelnök-helyettessel, pénz-
ügyminiszterrel és japán nagyvállalatok vezetőivel. Orbán Viktor beszédet mon-
dott a Japán–Magyar Üzleti Fórumon, találkozott a japán üzleti szövetség vezetőjé-
vel. A tokiói egyetemen bejelentették a Közép-európai Tanulmányok Intézetének 
megalapítását, amelynek tiszteletbeli elnöke Szerdahelyi István tokiói magyar nagy-
követ lett. Balog Zoltán miniszter közös oktatási szándéknyilatkozatot írt alá a japán 
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oktatási miniszterrel. A kormányfőt 55 cég képviseletében 61 magyar üzletemberből 
álló delegáció kísérte el.
November 20–21. Hollandia: Kövér László a Parlamentben fogadta a hivatalos lá-
togatáson Magyarországon tartózkodó Ankie Broekers-Knolt, a holland szenátus 
elnökét és kíséretét. Broekers-Knol asszony találkozott Áder János köztársasági el-
nökkel, Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettessel és Martonyi János külügymi-
niszterrel is.
November 20–21. NATO: Kövér László, az Országgyűlés elnökének meghívására Ma-
gyarországon tartózkodott Alexander Vershbow helyettes NATO-főtitkár, aki részt vett 
a Parlamentben rendezett XVII. Nemzetközi NATO-konferencián. A tanácskozáson fel-
szólalt Martonyi János magyar külügyminiszter, majd fogadta a NATO-vezetőt.
November 21. Bulgária: Krisztian Vigenin bolgár külügyminiszter Budapesten tárgyalt 
Martonyi János külügyminiszterrel.
November 22. Diplomácia: A balti és az észak-európai országok magyar nagykövetei 
Koppenhágában tartottak tanácskozást arról, hogy miként lehetne javítani Magyaror-
szágnak a térséghez fűződő kapcsolatait. A Külügyminisztériumot Prőhle Gergely he-
lyettes államtitkár képviselte.
November 24–26. Izrael: Martonyi János külügyminiszter Izraelben tett látogatást. Ta-
lálkozott Benjámín Netanjáhú miniszterelnökkel és Avigdor Lieberman külügyminisz-
terrel. Rámalláhban a békefolyamatról és más közel-keleti témákról tárgyalt Mahmúd 
Abbász palesztin elnökkel és Rijád al-Malki palesztin külügyi tárcavezetővel. A ma-
gyar külügyminiszter felkereste a betlehemi Al-Khader (Szent György) kerületi ala-
pítványi iskolát, amelynek adományt adott át, és ellátogatott a Születés Templomához, 
melyet részben magyar forrásból újítanak fel. Martonyi János meglátogatta az izraeli 
Weizmann tudományos kutatóintézetet is, ahol szintén az együttműködés bővítéséről 
tárgyalt.
November 25–26. Kelet-Közép-Európa: 17 ország részvételével Kelet-Közép-Európa 
(KKE)–Kína csúcstalálkozót tartottak Bukarestben. A találkozón részt vett Orbán Vik-
tor kormányfő, aki Ivica Dačić szerb kormányfővel megállapodott, hogy 2014 elején ma-
gyar kulturális intézet nyílik Belgrádban. A kínai miniszterelnökkel, Li Ko-csianggal 
folytatott megbeszéléseik eredményeként abban egyeztek meg, hogy a Budapest–
Belgrád vasútvonal korszerűsítése érdekében együttműködésbe kezd Kína, Magyaror-
szág és Szerbia.
November 24–27. Nemzetközi tanácskozás: Rio de Janeiróban megrendezték a hatodik 
Tudományos Világfórumot (WSF). A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szakmai 
támogatásával zajló rendezvény résztvevői „Tudomány a fenntartható fejlődésért” 
címmel, hat plenáris és tizenkét tudományos, illetve parlamenti szekcióban tárgyal-
ták a világ előtt álló legnagyobb globális kihívásokra adható tudományos válaszokat. 
Magyarországot Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia és a WSF elnöke 
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képviselte. Áder János államfő, a fórum védnöke videoüzenetben üdvözölte a rendez-
vényt. Az eseményen beszédet mondott Dilma Rousseff brazil államfő, részt vett továb-
bá Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára.
November 28–29. Nemzetközi tanácskozás: Keleti partnerségi csúcstalálkozót rendeztek 
a soros EU-elnöki posztot betöltő Litvánia fővárosában, Vilniusban. Magyar részről Or-
bán Viktor kormányfő vett részt a találkozón. A program alkalmával az Európai Unió 
állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács jelenlévő tagjai informális megbe-
szélést is tartottak, a testületet vezető Herman Van Rompuy elnökletével. A lengyel–
svéd kezdeményezésű keleti partnerség az Unió 28 tagjára és hat szovjet utódállamra 
(Ukrajnára, Fehéroroszországra, Moldovára, valamint a három Kaukázuson túli köz-
társaságra, Grúziára, Azerbajdzsánra és Örményországra) terjed ki. Az Európai Unió 
parafálta a társulási és szabadkereskedelmi megállapodást Grúziával és Moldovával, 
és megállapodást írt alá Azerbajdzsánnal a vízumkötelezettség enyhítéséről. Ugyanak-
kor elmaradt a társulási megállapodás aláírása Ukrajnával.
November 28. Németország: Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtit-
kára Berlinben megnyitotta a 23. Magyar–Német Fórumot. A fórum fő témája: Európa 
jövője, a jövő májusi európai parlamenti választás volt.

DECEMBER

December 1–2. Kuvait: Áder János köztársasági elnök Szabáh el-Ahmad el-Dzsábir asz-
Szabáh kuvaiti emír meghívására Kuvaitba utazott. Áder János tárgyalt Marzúk al-
Ganimmal, a kuvaiti nemzetgyűlés elnökével és Szabáh al-Hálid al-Hamad asz-Szabáh 
sejkkel, Kuvait külügyminiszterével, miniszterelnök-helyettessel. Az uralkodót ért bal-
eset következtében az emír nevében Navaf el-Ahmad el-Dzsábir asz-Szabáh trónörökös 
fogadta az államfőt. A két ország képviselői diplomáciai, oktatásügyi és közmunkaügyi 
megállapodásokat írtak alá.
December 2–4. Európa Tanács: Háromnapos látogatást tett Magyarországon az Európa 
Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének (PACE) elnöke, Jean-Claude Mignon. Az ország 
több vezetőjével találkozott, így Kövér László házelnökkel is, majd ellátogatott Tatára, 
amely idén elnyerte az ET Európa-díját.
December 2. Bosznia: Bosnyák és magyar értelmiségiek, üzletemberek, politikusok meg-
alapították Budapesten a Bosnyák–Magyar Társaságot (BMT). A civil szervezet célja a 
két nemzet közötti „hídépítés”, a kulturális és gazdasági kapcsolatok elmélyítése.
December 2. Afganisztán: Sándor Tamás ezredes, a Magyar Honvédség 34. Bercsényi 
László Különleges Műveleti Zászlóaljának parancsnoka átvette az Afganisztán több 
tartományában is tevékenykedő különleges műveleti osztag parancsnokságát az ame-
rikai féltől.
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December 3–4. NATO: A NATO-országok külügyminiszterei csúcstalálkozót tartottak 
Brüsszelben, melyen megkezdték az atlanti szövetség 2014. szeptemberi, nagy-britan-
niai csúcstalálkozójának előkészítését. Az értekezleten Magyarország képviseletében 
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára vett részt.
December 4. WTO: A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) az indonéziai Bali szigetén 
tartotta 9. Miniszteri Értekezletét (december 3–7). A tanácskozáson részt vevő Martonyi 
János magyar külügyminiszter 4-én szólalt fel.
December 5. Macedónia: Macedóniába látogatott Orbán Viktor kormányfő. Gjorge 
Ivanov államfő átadta neki a „Szeptember 8.” elnevezésű kitüntetést. A magyar kor-
mányfő megbeszélést folytatott macedón kollégájával, Nikola Gruevszkivel, valamint 
Trajko Veljanoszki képviselőházi elnökkel is. Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere a következő évekre szóló oktatási és kulturális megállapodásokat írt alá ma-
cedón partnereivel. Orbán Viktor részt vett és beszédet mondott a macedón–magyar 
üzleti fórumon is.
December 5. Belgium: Kovács Tamás Iván brüsszeli magyar nagykövet csütörtökön az 
Antwerpen melletti Lintben ünnepélyesen beiktatta hivatalába Fehérvári Gabriel új 
flandriai magyar tiszteletbeli konzult.
December 5–7. Fülöp-szigetek: Martonyi János külügyminiszter a Fülöp-szigeteken tett 
látogatást. Manilában találkozott Jejomar C. Binay alelnökkel és Albert F. del Rosario 
külügyminiszterrel, valamint az üzleti élet képviselőivel. Több más felajánlás mellett 
Magyarország egy víztisztító berendezést is adományozott a tájfun sújtotta országnak.
December 9. Indonézia: Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országházban fogadta 
H. Priyo Budi Santosót, az indonéz parlament alelnökét és kíséretét.
December 16. Európai Unió: Martonyi János külügyminiszter Brüsszelben részt vett az 
uniós külügyminiszterek egynapos tanácskozásán.
December 17–18. Törökország: Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tett Tö-
rökországban. Audiencián fogadta őt I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus 
pátriárka, majd előadást tartott a Marmara Egyetemen „Magyarország és Európa egy 
változó világban” címmel. Isztambulban megnyitotta a Magyar Kulturális Központot, a 
Magyar Házat. Ankarában Abdullah Gül köztársasági elnök és Recep Tayyip Erdoğan 
kormányfő fogadta a magyar miniszterelnököt. Ezt követően a magyar és a török po-
litikai vezetők részvételével megtartották a magyar–török stratégiai együttműködési 
tanács alakuló ülését. A két kabinet érintett képviselői ezután többek közt energetikai, 
környezetvédelmi, oktatási, kulturális, vízügyi, vasúti és biztonsági együttműködési 
megállapodást írtak alá. Orbán Viktor felszólalt a magyar–török üzletemberfórumon.
December 19–20. Európai Unió: Orbán Viktor magyar miniszterelnök Brüsszelben részt 
vett az EU-csúcstalálkozón.


